
 

 

 

 
              RIO GRANDE DO NORTE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

Processo nº  690/2020 

Projeto de lei nº 59/2020 

Assunto:   Dispõe sobre suspensão de cobrança de empréstimos para servidores ativos 

Iniciativa: Deputado CORONEL AZEVEDO 

Relator: Deputado GEORGE SOARES 

 

 

     P A R E C E R 

 

 

 

PROJETO DE LEI. INICIATIVA 

PARLAMENTAR. DIREITO DO 

CONSUMIDOR.  LEGITIMIDADE DA 

INICIATIVA. LEGALIDADE DO 

OBJETO. PELA ADMISSIBILIDADE  

 

I - RELATÓRIO 

 

Encontra-se em Mesa nesta Comissão o processo em referência, da iniciativa do 

Deputado Coronel Azevedo, por intermédio do qual, em razão da pandemia do 

CORONAVIRUS, pretende inserir no ordenamento jurídico estadual a 

proposição em exame. 

Lida no expediente do dia 23 de abril, consta dos autos a Certidão de fls., da 

Diretoria Legislativa, informando a existência de matéria análoga, no caso o 

processo nº 661/2020, da iniciativa do Deputado Kleber Rodrigues, o qual foi 

posteriormente retirado pelo Autor.  



Nos termos do art. 1º, a suspensão das cobranças de empréstimos consignados 

contraídos por servidores públicos civis estaduais ativos, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, em razão da pandemia em curso. 

No parágrafo único, este prazo pode ser prorrogado, enquanto durar a 

pandemia, motivo da decretação do estado de calamidade pública estadual. 

Nos termos  art. 2º, “as instituições financeiras e servidores definirão novas 

regras de parcelamento da dívida acumulada no período que durar a suspensão 

da cobrança em decorrência da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19),  

sem a incidência e juros ou multas.” 

E, no art. 3º, a cláusula de regulamentação pelo Poder Executivo, enquanto no 

art. 4º a cláusula de vigência, a partir da publicação. 

 

II - VOTO 

Sobre a gravidade do quadro social e econômico decorrente da pandemia, é do 

conhecimento de todos. A prova maior é a edição do Decreto nº 29.534. que 

dispõe sobre o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 

COVID-19. 

É fato, também do conhecimento de todos, que muitos servidores 

públicos do Estado, em razão da ausência de uma política de pessoal relativa às 

remunerações  que promovesse a recomposição salarial do funcionalismo 

público estadual em face da perda de poder aquisitivo da moeda, contrataram 

com instituições financeiras operações de créditos consignados, descontados 

em folha de pagamento.  

Estas operações, sem dúvida, compõem um passivo dos orçamentos 

familiares que, neste momento de grave crise, merece um olhar diferenciado.  

Tanto é sensível o assunto, que muitos dos Estados da Federação já 

editaram ou estão em vias de editar lei de idêntico conteúdo ao presente. Cito 

como exemplo as leis do Rio de Janeiro, Rondonia, Pernambuco, Paraíba, e 

outros tantos que não vem ao caso nominá-los.  

Retrata também a importância do tema, a informação constante no 

sítio do Senado Federal na Internet, que tramitam naquela Casa Legislativa, os 



Projetos nºs 1.278/2020, 328/2020, 1359/2020, 1448/2020, 1452/2020, 

1519/2020, 1603/2020, tratando sobre diversos aspectos desta matéria.   

À primeira vista, pode-se imaginar que seria da União a competência 

legislativa para tal matéria, a teor do disposto no art. 22, I da Constituição 

Federal.  

Percebe-se, entretanto, que a proposição não adentra no equilíbrio 

econômico e financeiro da contratação, posto que trata de tão somente 

suspender, não de isentar ou remir os débitos contratados.  

Sendo assim, tem-se que a matéria enquadra-se no campo descrito 

no art. 24, V, da Constituição Federal, ou seja, trata-se de direito consumerista, 

com competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal.  

Durante a tramitação processual, o Deputado Hermano Morais, 

apresentou emenda no sentido de tornar a suspensão opcional do servidor e que 

as parcelas que forem suspensas migrarão para o final do contrato 

Por outro lado, no intuito de conferir maior amplitude à proposição, o 

próprio autor, Deputado Coronel Azevedo, apresentou emenda no sentido de 

incluir os inativos. 

Analisando a matéria e para equalizar as iniciativas ora apresentadas, 

esta relatoria propõe o substitutivo que segue em anexo. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela ADMISSIBILIDADE DA 

TRAMITAÇÃO, nos termos do substitutivo apresentado por esta Relatoria. 

Eis o meu voto. 

Sala das Comissões Permanentes – Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 

em Natal, em 12 de maio de 2020 

 

                   Deputado GEORGE SOARES 

    Relator. 

 

 

 



   

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº   059/2020 
Processo nº 690/2020 

 

 

Dispõe   acerca   da   suspensão da 
cobrança, pelas instituições financeiras não 
cooperativas, das consignações voluntárias 
contratadas pelos servidores públicos 
estaduais.  

      

      A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE Resolve: 

 

          Art. 1º - Dispõe   acerca   da   suspensão da cobrança pelas instituições 

financeiras não cooperativas, das consignações voluntárias contratadas pelos 

servidores públicos estaduais civis e os militares, pelo prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias. 

 Parágrafo único. Os benefícios desta lei estendem-se aos servidores 

públicos    civis e os militares, aos ativos, inativos e pensionistas e os da reserva 

remunerada das corporações militares estaduais.  

            Art.2º As parcelas que ficarem em aberto durante este período, deverão 

ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas. 

  Art. 3º O servidor interessado na suspensão, deverá formalizá-lo ao 

órgão da administração estadual responsável pelas folhas de pagamento e pela 

gestão dos contratos de consignação, indicando o nome, RG, CPF, matrícula, 

lotação, prazo da suspensão e que é de sua responsabilidade exclusiva 

eventuais encargos financeiros incidentes sobre a operação decorrente da 

suspensão. 

    Art. 4º -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 


